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সংবাদ ববজ্ঞবি 

 

         ওয়াবশংটনে বাংল ানদশ দূতাবা নস 53ত ম স্বাধীেত া বদ বস উ দ যাবিত 

বঙ্গ বন্ধু এব ং মুবি যুনের শবিনদর স্বপ্ন বাস্তবায়নে র আহ্বাে রাষ্ট্রদূত মমািাম্মদ ইমরান ে র 

  

ওয াবশংটে  বি বস, ২৬ মার্ চ, ২০ ২৩  - 

  

সব চকান লর  সব চন েষ্ঠ ব াঙ াবল , জ াবত র বিত া ব ঙ্গব ন্ধু ম শখ মু বজ বু র র িমাে , এ ব ং মিাে  মু বি যুন ে শবিন দর স্বপ্ন 

বাস্তবায়ে করার েতু ে শিনের মাধ্যনম ওয় াবশংটে বি বসনত অববি ত বাংলান দশ দূতাবানস আজ (রবববার ) 

যোন যাগ্য ময চাদায় ৫ ৩ত ম স্বাধীেতা ও জাতীয় বদবস উদযাবিত িনয়নে। 

 বদব সটি  উদযািে উিল নে দূত াব াস বব স্তাবর ত কম চসূ বর্র আন য় াজ ে কন র।  যার  মন ধ্য বেল  জ াত ীয় িত াকা 

উন তাল ে , জ াবত র বিত া বঙ্গ বন্ধু ম শখ মু বজ বুর  রিমানে র  আব ে মূ বত চন ত পুষ্পস্তব ক অ ি চণ , তথ্য বর্ত্র প্রদশ চে  এ ব ং 

আনল ার্োসভা। 

 সকানল দূতাবাস প্রা ঙ্গন ণ  যুি র ান ষ্ট্র বে যুি ব াংল ান দন শর র াষ্ট্রদূত  মমািাম্ম দ ইমর াে কর্ত চক আনুষ্ঠাবে কভান ব জাত ীয় 

িত াকা উন তাল ন ের  মধ্য  বদনয় বদব ন সর কম চসূ বর্ শুরু িয় । এসময়  বমশন ে র কম চকত চা - কম চর্ার ীর া উিবিত  বেন ল ে। 

 িন র র াষ্ট্রদূত দূত াব ান সর কম চকত চান দর  উিবি বত নত  জ াবত র বিত া ব ঙ্গব ন্ধু ম শখ মু বজবু র র িমান ের  আব ে মূ বত চনত  

পুষ্পস্তব ক অি চণ  কন র ত ার প্রবত  গ ভীর েে া বেন ব দে কন রে। 

 বদবসটি উিলন ে বঙ্গব ন্ধু বমলে ায় তনে মিামান্য রাষ্ট্রিবত মমা: আবদুল িাবমদ, মােেীয় প্রধাে মন্ত্রী মশখ িাবসো, 

িররাষ্ট্রমন্ত্রী ি . এ.নক. আবদুল মমানমে এব ং িররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী ম মাোঃ শািবরয ার আলম প্রদত ব াণী িাঠ কনর 

মশাোন ো িয় । মি পুটি র্ীফ অব বমশে মফর নদৌসী শািবরয় ার, বমবেস্ট ার (কেস্যুলার) মমািাম্মদ িাবববু র রিমাে, 

কাউনেল র (িাববলক বিনলানমবস) আবরফা রিমাে রুমা এবং কাউনেলর  ও দূতালয়  প্রধাে মমািাম্মদ 

মবেরুজ্জামাে এই বাণী িাঠ কনর মশাোে। 

 িন র দূত াব ান সর বঙ্গ ব ন্ধু বমলে ায় তন ে স্বাধ ীে ত া ও জ াত ীয়  বদব ন সর  তাৎিয চ তুন ল ধন র  এক আনল ার্ে াসভা 

অনুবষ্ঠত িয় । 
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আনল ার্োয় অংশ বেনয়  রাষ্ট্রদূত ইমরাে মিাে স্বাধীেতা ও জাত ীয় বদবসন ক বাংলান দনশর সবনর্নয় মগৌর বময় ও 

স্মরণীয় বদে বিনসনব অবভবিত কনরে  এব ং এ উিলনে যুির ানষ্ট্র বসবাসরত সকল বাঙাবলনক আন্তবরক শুনভচ্ছা 

জাে াে। 

 

বতবে জাবতর বিতা বঙ্গবন্ধু মশখ মুবজবু র রিমাে ও মু বি যুন ে জ ীব ে উৎসগ চকার ী বত্রশ লাখ শবিনদর প্রবতও গভীর 

েো জাোে। 

 র াষ্ট্রদূত ইমর াে ব নল ে ১ ৯৭ ১ সানল র  ২৫ মার্ চ র ানত  ঢাকায় বে র স্ত্র ব াঙ াবল নদর ওির িাবকস্তাবে সামবরক জান্তার 

ব ব চন র াবর্ত িামল ার িবর ন প্রবেন ত  জ াবতর  বিত া বঙ্গ ব ন্ধু মশখ মু বজবু র র িমাে  ২৬ মান র্ চর  প্রেম প্রিন র 

আনুষ্ঠাবেকভানব বাংলান দনশর স্বাধীেত া ম াষণা কনর ে। 

 বতবে বনলে জাবতর বিতার আহ্বানে  সাড়া বদনয়  এন দ নশর মুবি কামী জে তা মিাে স্বাধীেতা যুনে ঝাঁবিনয়  িনড়ে 

এব ং বঙ্গ বন্ধুর অববসংবাবদত মে র্তনে বাংলান দশ িাবকস্তানের ববরুনে েয়  মানসর রিেয ী যুনে র ির ১ ৯৭১  

সান ল র ১৬ বি ন সম্বর  দী চ প্রবতেীত  স্বাধ ীেত া অজ চে কনর । 

 রাষ্ট্রদূত বনলে বঙ্গবন্ধু ম শখ মুবজ বুর রিমাে বাংলান দশনক একটি উন্নত ও সমৃ ে মসাো র বাংলায় রূিান্তনরর জন্য 

সারাজ ীবে সংগ্র াম কনরনে ে।  বকন্তু ১ ৯৭৫ সানল র ১৫ আগনস্টর  কানল া রানত  স্বাধীেতাববনর াধীনদর িানত 

বে ম চমভানব  বে িত  িওয় ায়  বঙ্গ ব ন্ধু ত ার  ল াবল ত স্বপ্ন বাস্তবায় ে কর নত  িান র ে বে । 

বতবে বাংলান দশনক ক্ষুধা ও দাবরদ্র্ুমুি উন্নত ও সমৃে  মদনশ িবরণত কনর বঙ্গ বন্ধু ও মু বিযুন ে শবিনদর স্বপ্ন 

বাস্তবায নে সকলন ক ঐকুবেভানব  কাজ করার আহ্বাে জাোে । রাষ্ট্রদূত ইমরাে গত ১ ৪ বেন র মােেীয় প্রধােমন্ত্রী 

ম শখ িাবসে ার  ম ে র্তন ে অ বজ চত ব াংলান দন শর অ ভূত পূব চ উন্নয়ে  ও অ গ্রগ বত বব ন দন শর মাটিনত  তুন ল ধ র ার  জ ন্য প্রব াসী 

বাংল ানদবশনদর প্রবত অনুনরাধ জাোে । 

বি নফ ে অুাটানর্ বিনগ বিয় ার মজ োনর ল মমাোঃ শানিদুল ইসলামও আনল ার্োয় অংশ মেে এব ং মিাে স্বাধীেতা ও 

জ াত ীয় বদব ন সর ত াৎিয চ তুন ল ধ নর ে । বতবে স্বাধীেতা সংগ্র ানম সশ স্ত্র বাবিেীর বীর মসে ােীনদর গু রে পূণ চ অবদাে 

সম্পন কচ বব স্তাবর ত আনলার্ো কনরে ।  

িনর  জাবতর বিতা ও মুবি যুনে  জীবে দােকারী সকল শবিনদর ববনদিী আত্মার মাগনফ রাত কামো কনর এক 

ববনশষ ম মাোজানতর  আনয় াজে করা িয় । কম চসূ বর্ িবরর্ালো কনরে  ফাস্টচ মসনে টাবর মমাোঃ আতাউর রিমাে। 

 
 

 
এন জিএম সাজ্জাদ মিানসে 

বমবেস্টার (মপ্রস) 

বাংল ানদশ দূতাবাস, ওয়াবশংটে বি বস। 



 

 

 

 



Press Release 

 

53rd Independence Day celebrated at Bangladesh Embassy in Washington DC: 

Ambassador Imran calls for materializing dreams of Bangabandhu and Liberation War 

martyrs 

 

 

Washington DC, 26th March, 2023 — 

 

The Bangladesh Embassy in Washington DC today (Sunday) celebrated the 53rd 

Independence and National Day with a fresh vow to materialize the dreams of Father of the 

Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the martyrs of the great Liberation War. 

 

To celebrate the day, the Embassy arranged elaborate programs that included hoisting of the 

National Flag, placing a floral wreath at the bust of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman, screening of a documentary and discussion session. 

 

The day’s programs began in the morning with ceremonially hoisting of the National Flag by 

Bangladesh Ambassador to the United States Muhammad Imran on the Chancery premises. 

Officials and employees of the Mission were present on the occasion. 

 

Later, the Ambassador placed a floral wreath at the bust of Father of the Nation Bangabandhu 

Sheikh Mujibur Rahman in the presence of the officials of the Embassy. 

 

The messages issued on the occasion by President Md. Abdul Hamid, Prime Minister Sheikh 

Hasina, Foreign Minister Dr A. K. Abdul Momen, and State Minister for Foreign Affairs Md 

Shahriar Alam were read out. 

 

Deputy Chief of Mission Ferdousi Shahriar, Minister (Consular) Mohammad Habibur Rahman, 

Counsellor (Public Diplomacy) Arifa Rahman Ruma and Counsellor and Head of Chancery 

Mohammad Moniruzzaman read out the messages. 

 

Later, a discussion session highlighting the significance of the Independence and National Day 

was held at the Bangabandhu Auditorium of the Embassy. 

 

Taking part in the discussion session, Ambassador Imran termed the great Independence and 

National Day as the most glorious and memorable day of Bangladesh and extended his heartfelt 

greetings to all Bangalees across the USA on the occasion. 

 

He also paid deep homage to Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and 

three million martyrs who sacrificed their life for the cause of independence. 

 

Ambassador Imran said in the wake of the Pakistani army’s barbaric attack on the unarmed 

Bangalees in Dhaka on the night of 25th March in 1971, Father of the Nation Bangabandhu 

Sheikh Mujibur Rahman formally declared the independence of Bangladesh at the first hour of 

26th March. 



 

The nation, he said, soon launched the War of Liberation at the call of the Father of the Nation, 

and under his fearless leadership, Bangladesh achieved long-cherished independence on 

December 16 in 1971 after the nine-month bloody war against Pakistan. 

 

The Ambassador said Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman fought throughout his life for 

transforming Bangladesh into a developed and prosperous ‘Sonar Bangla’ (Golden Bengal). 

 

But Bangabandhu could not materialize his cherished dream as he was brutally assassinated by 

the anti-liberation elements on the black night of 15th August in 1975, Ambassador Imran 

continued. 

 

He called upon all to work unitedly to materialize the dreams of Bangabandhu and martyrs of 

the War of Liberation by turning Bangladesh into a hunger-and-poverty-free developed and 

prosperous country. 

 

Ambassador Imran also requested the expatriate Bangladeshis to project the country’s 

tremendous achievements and progress abroad that took place in the last 14 years under the 

leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. 

 

Defense Attaché Brigadier General Md. Shahedul Islam also took part in the discussion and 

highlighted the significance of the Independence and National Day. He also discussed in detail 

the important contribution of the members of the Armed Forces to the War of Liberation in 1971. 

 

After the discussion, a special prayer was offered seeking eternal peace of the departed souls 

of the Father of the Nation and the martyrs of the Liberation War. First Secretary Md Ataur 

Rahman conducted the programs. 

 

AZM Sajjad Hossain 

Minister (Press) 

 


